מעגל של נתינה
מעגל נשים טנג'נט רמת השרון קיים את האירוע ההתרמה השנתי שלו .במהלך השנה מתנדבות חברות
המעגל במגוון פרויקטים בקהילה
שרון יונתן07/06/2018

נשות מעגל הנשים באירוע ההתרמה
ביום רביעי שעבר ,ערך מעגל נשים טנג'נט רמת השרון את אירוע ההתרמה השנתי השישי שלו ,בבית יד
לבנים בעיר .באירוע השנה ,שהיה ,לדברי הבאים ,מרגש ומוצלח במיוחד ,הופיעו בהתנדבות בפני האולם
המלא מפה לפה עדי אשכנזי ,תושבת רמה"ש לשעבר ,ודני בסן ,סולן להקת "תיסלם" ותושב העיר,
שהלהיב את הקהל בהופעה מלאה בשיריו ובסיפורים אישיים .בסוף הערב כל הקהל עמד ורקד ביחד עם
דני ונגניו.
המעגל הרמתשרוני מהווה חלק מארגון מעגל נשים הבינלאומי ,ארגון התנדבותי א-פוליטי הפועל
בהתנדבות מלאה במדינות רבות מזה למעלה מ 80-שנה .המעגל ברמת השרון הוקם לפני  6שנים ומוביל
מספר פרויקטים קבועים של התנדבות בקהילה ,בנוסף לפעילויות שונות במהלך השנה .חלק ניכר
מהעשייה הינו בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה של רמת השרון.
במסגרת"הבית החם",מועדון חברתי לנערות המופעל על ידי אגף הרווחה ,מעניק המעגל לנערות
פעילויות העשרה ,אשר בשנה האחרונה כללו בין השאר יציאה לבאולינג ,סדנת יצירת סלים מחבלים
ועוד.
המעגל תומך בצהרונים לילדי רווחה ומקיים בהם פעילויות מגוונות אחר הצהריים ,בכלל זה חגיגת ימי
הולדת לילדי הצהרון ,הצגות ,מסיבות סביב חגים כולל שי לחנוכה ומשלוח מנות בפורים ומסיבת סיום
שנה.
גם בפעילות"קפה אירופה" ,מועדון חברתי שמפעילה העירייה לניצולי שואה תושבי העיר ,משתלבות
נשות המעגל ,בין השאר במסיבות סביב חגים ומועדים ,ומצרפות אליהן תלמידים מהעיר לפעילות
משותפת עם ניצולי השואה.

המעגל גם משתלב בפעילויות המועדון לאמהות חד-הוריות המופעל על ידי מחלקת הרווחה בהרצאות
העשרה ,חגיגת ימי הולדת ,סיורים וטיולים במהלך השנה ועריכת נופש שנתי מפנק ועשיר בתכנים
לחברות המועדון.
המעגל ,בשיתוף העירייה ,יזם פרויקט דגל שמטרתו הקניית כלים מקצועיים למטופלי רווחה ,במטרה
לאפשר להם להגשים את עצמם מבחינה מקצועית וכלכלית .במסגרת זו נותן המעגל מעטפת תמיכה
הכוללת מימון קורסים מקצועיים רלוונטיים ,סיוע בכתיבת קורות חיים ,הלבשה נכונה באמצעות
סטייליסטית ,שעורי אנגלית ועוד.
ב"יום המעשים הטובים" ערך המעגל ,גם השנה ,אחר הצהריים מפנק במועדונית בעיר לנשים בגיל
השלישי ,במסגרתה זכו לאיפור ומריחת לק בצירוף שי.
כחלק משיתוף הפעולה בין המעגל לבין נשות מועדון "בית מלינוב"בעיר לבני הגיל השלישי ,נערך גם
השנה פרויקט "סבתות סורגות" במסגרתו סרגו הנשים כובעי צמר לילדים חולי סרטן והמעגל העביר
אותם ליעדם.
פעילויות נוספות של מתנדבות המעגל :המעגל רכש לקראת החורף  40שמיכות חמות עבור קשישים
תושבי העיר ,שהועברו אליהם באמצעות מחלקת הרווחה של העירייה .מארזי החנוכה של המעגל נארזו
בסיוע תלמידי תיכון ותלמידי בית ספר יסודי בעיר ,שהתנדבו לסייע .המארזים נמכרו לילדי הגנים ובתי
הספר וההכנסות ממכירתם משמשות למימון הפעילות לטובת הקהילה.
בפורים הכינו תלמידי בית הספר התיכון בכפר הירוק משלוחי מנות לילדי פליטים ועובדים זרים ובסיוע
המעגל חילקו את המשלוחים לילדים וחגגו עמם את החג.
המעגל מאמץ שלושה חיילים בודדים המתגוררים יחד בדירה בעיר ונשות המעגל ,בשילוב חברותיהן
תושבות רמה"ש ,מבשלות לחיילים ארוחות ביתיות בכל סוף שבוע .המעגל מאמץ משפחתון בכפר הירוק
המונה כ 11-ילדים .במסגרת זו נערכות פעילויות עבור הילדים ואיתם ,דוגמת חגיגת ימי הולדת ,יציאה
לבילויים ואירועים שונים (למשל אירוח בצילומי"ארץ נהדרת"),סדנת בישול ועוד .המעגל מממן חוגים
וחגיגת בר או בת מצווה לילדים שיד משפחתם אינה משגת ואת שנת הפעילות הנוכחית פתח בחגיגת בר
מצווה שמחה ומרגשת.
כדי לקיים פעילויות רבות אלו וכחלק מחזונו ,המעגל דוגל ביצירת שיתופי פעולה בקהילה ,בשילוב
כוחות כדי ליצור יחדיו עולם טוב יותר עבור מי שזקוק לכך וברתימת כמה שיותר גורמים בקהילה למעגל
הנתינה המקומי ברמת השרון .לציון מיוחד על תרומתם לפעילויות השנה זכו תלמידי רוטברג ,אלון ,תיכון
הכפר הירוק ,אוסישקין ,נשות בית מלינוב ,ועד גני יול"א וועדי ההורים בבתי הספר שנרתמו לרכוש
כמות גדולה של מארזים בחנוכה כתרומה למעגל .
נשות מעגל נשים טנג'נט רמת השרון ציינו השבוע כי הן עוסקות בעשייה משמעותית יחד בחברות
ובאהבה למען הקהילה בין ניהול קריירה ,גידול ילדים ,התנדבות בוועדי הורים ואף לימודים ,כי כמו שהן
אומרות" ,אין דבר שנותן כח יותר מהכח לתת".

